
Kortenhoef, 12 juni 2013 

Bezwaar tegen plaatsing bloembak nabij wegversmalling Koningin e~e·;.:•a~ :~ENTE WIJDEMEREN 
Doc.nr.: VVI )I( • ( '::> 

Aan het College van B & W, 

Aan de Gemeenteraad 
\In gek. 13 JUNI 2Gî3 

Geachte Raad en geacht College, 

Hierbij maak ik bezwaar tegen de plaatsing van een bloembak nabij de wegversmalling op de 

Konlnglnneweg. 

Deze Is geplaatst tegen elke vorm van Inspraak! De bak Is een week geleden ineens op de 

betreffende plaats terecht gekomen. De betreffende ambtenaar Ik toen heel toevallig op die 

locatle sprak had geen Inhoudelijke argumenten en had geen oor voor argumenten van mijn kant. 

Vandaar dat Ik de heer Greve, voorzitter bewonersvereniging EKC wegen, heb aangesproken op 

Inspraak en de handelswijze van de gemeente. 

Inhoudelijke bezwaar van de huidige locatle : 

Er ontstaat onnodig een extra onveilige situatle voor voetgangers en fietsers. Daar bent u 

als college verantwoordelijk voor •.•••..•••• 

Daarnaast overlast voor het gasregelstation op Konlnglnneweg 88 waar frequent 

servicewerkzaamheden worden verricht en extra overlast biJ mijn woning. 

Conclusies: 

Ik heb gebruik gemaakt van de inspraak vla EKC: zie ook mijn schriftelijke bijdrage. (bijlage 1) 

Dat leidde tot een inrichtingsplan van de gemeente waarin ook onze reactie was verwerkt . 

Maar bij plaatsing bleek dat 2 bloembakken anders stonden , die vervolgens iets werden verschoven 

en ...... vorige week weer op een totaal andere (ongewenste) plaats werden geplaatst, waardoor een 

extra gevaarlijke situatle ontstaat. (zie bijlage 2 : reactie naar EKC) 

De huidige situatle gaat zonder argumenten in tegen elke vorm van Inspraak en veroorzaakt 

verkeersonveiligheid. 

Ik verzoek het college va B & W te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor het negeren van 

Inspraak en het creêren van een onnodige onveilige situatie. 



Ik verwacht dat de situatle conform de Inspraak wordt gecorrigeerd. 

Mijn voorstel: Laten vervallen van deze bloembak (of uitvoeren van lnspraakplan) 

Graag een spoedige actie uwerzijds. 

J.A. Baars 

Konlnglnneweg 87 

1241 CX Kortenhoef 

t.h.baars@ziggo.nl 

0356563231 



Bijlage 1 

Hallo Jos, 8 oktober 2011 

Even een reactie naar jou als coördinator 30 km zone Koninginneweg. 
A.s. maandag kan ik helaas niet aanwezig zijn op de inspraakavond van de werkgroep 
Emma/Cannenburg!Koninginneweg. 
Ik ben vanaf ma. namelijk 3 weken met vakantie I I 
De afgelopen tijd heb ik Tet Olff doorgeven wat mijn wensen c.q. problemen m.b.t. de 
Koninginneweg waren. Tet zal ze denk ik hebben doorgegeven. 
Ik heb de bijlage van de werkgroep kritisch bekeken en zag niet direct mijn wensen terug in 
de tekening. 
Die tekening is niet heel duidelijk: de wegversmalling voor mijn huis staat er m.i. niet op! I 
En het lijkt erop dat rond de verkeersdrempel bloembakken komen. 
Dat zou betekenen dat binnen SOm nabij mijn huis 3 obstakels aanwezig zijn! 
Als je nagaat dat de Koninginneweg ruim 1000 m lang is, dan zouden er heel veel 
obstakels (minstens 501) moeten zijn. Maar dat zijn er slechts 11. 

Mijn voontel was/is: Of de bloembakken rond de verkeersdrempellaten vetvallen of de 
bloembakken een meter of 20 vanaf de drempel verplaatsen richting Klapbrug. 
Dan ga ik geen extra overlast krijgen voor mijn inrit /uitrit 
Ook boer Jansen kan dan gemakkelijk zijn weiland in en de ingang van het gasstation 
ondervindt ook geen overlast. Elke dag is er wel een servicewagen van de gas unie. 
Ik heb even een tekeningetje bijgevoegd van de situatie rond mijn in/uitrit. 

Ik ga ervan uit dat mijn aanpassing zeker geen nadelig effect heeft op de doorstroming en 
zeker geen extra overlast geeft. 
Wil je mijn voorstel doorgeven aan de werkgroep en eventueel de verantwoordelijke 
gemeentelijke ambtenaar/coördinator? 

Bedankt voor de moeite!! 

Groet, 

HansBaars 

Koninginnewg 87 
t.h.baars@ziggo.nl 

Tel6563231 

(afwezig tot 1 november) 



Bijlage 2 

Koninginneweg 87, 05-06-2013 

onderwerp: plantenbakken plaatsen nabij Konlnglnneweg 87 

Geachte heer Greve, 

Als voorzitter van de EKC wegen benader Ik u even. 

Ik ben bang dat de leefbaarheid bij mijn woning In het geding gaat komen. 

Even op een rij: 

"'Inspraak vla EKC ... :zle bijlage 1 

"'het inspraakvoorstel van EKC wordt overgenomen door de gemeente 

(zie gemeentelijke website) 

In concreto : er komen 2 bloembakken tussen de verkeersdrempel en de Klapbrug (nabij nr 90) 

"'Toevallig zag Ik dat in mei bloembakken geplaatst werden, maar niet volgens tekening. 

De bloembakken werden nl. op de drempel geplaatst waardoor de boer moellijk zijn welland op 

kon. Het bedrijf dat plaatste vond het ook belachelijk. Later sprak Ik een medewerker van de 

gemeente die niet kon vertellen waarom ze verplaatst waren. Maar in september wordt er 

geëvalueerd 1111 

Vla de website van de gemeente gereageerd, maar geen antwoord ontvangen. 

"'Na een paar dagen werden de bakken van de drempel afgeschoven na een reactie van de boer die 

ze overigens liever ziet verdwijnen. 

"'Vandaag zag Ik twee personen bij de betr. bloembakken. Ik Informeerde even: een bloembak gaat 

richting klapbrug en de andere komt 20 meter mijn kant op lil Juist waar ik destijds tegen ageerde. 

Een persoon bleek de heer Marsman, gemeenteambtenaar te zijn. Hij kon niet motiveren waarom 

de bakken op deze plekken moeten. Verder dan .... anders kan de boer er niet in ... en u kunt mij 



een brief schrijven kwam het niet. Ik heb hem nog gezegd dat op de tekening (na Inspraak) de2 

bakken richting Klapbrug zouden ,waardoor de boer gemakkelijk zijn welland op zou kunnen en 

overlast bij de wegversmalling voorkomen zou worden. Dit veranderde zijn plan blijkbaar niet. 

Wel meldde hij dat de ene bak naast een boom kwam . Dat was handig I.v.m. herplaatsen, als ze 

evt. in de vaart zouden belanden!!! 

Graag snelle actie naar de hr.Marsman of betr. manager. Nu kunnen zaken nog zoals na inspraak is 

afgesproken (eventueel een bak laten vervallen Is ook prima I) Wat heeft Inspraak anders voor zin. 

En de geplande nieuwe locaties zullen zeker Invloed hebben op de leefbaarheld rond mijn 

woning. 

Bedankt voor de moeite, 

Hans Baars 

Konlglnneweg 87 

Kortenhoef 

Tel. 0356563231 

t.h.baars@ziggo.nl 

P.S. Volgens mij is de werkgroep EKC-wegen speelaal opgericht om: 

-veiligheid en leefbaarheld van de EKC-wegen te verbeterenlil 

-voorkomen van toename van het verkeer op de EKC-wegen. 

Als ik alleen kijk naar "mijn" Koninginneweg, zijn die 2 doelstellingen zeker niet gehaald I Integendeel: 

-de veiligheid en leefbaarheid zijn verslechterd 

-er is zeker veel toename van verkeer. 


